Tillidsrepræsentantvalg 2021 – Praksis:
Det er nu tid til valg af tillidsrepræsentanter i Jyske Bank-koncernen.
De respektive områdetillidsrepræsentanter er ansvarlige for, at der bliver afholdt valg jf. beslutningen om
tillidsrepræsentantstruktur.
Hvem står for praktisk gennemførelse af valget:
•
•

I afdelinger/valgområder med tillidsrepræsentanter er det nuværende tillidsrepræsentant/er, der
står for valget og har ansvaret for at starte det.
I afdelinger/valgområder uden tillidsrepræsentant er det områdetillidsrepræsentanten, der står for
valget. Områdetillidsrepræsentanten har ansvaret for at starte valget og kontakter
afdelingsdirektøren inden.

Hvem kan stille op:
Ethvert medlem af Finansforbundet, der er anerkendt fagligt dygtig, har været ansat i 12 måneder og ikke
har en funktion som medarbejderleder. Det er muligt at opstille som kandidat, selvom man er på barsel.
Opsagte/fritstillede medarbejdere kan ikke stille op som kandidat.
Hvem kan stemme:
Det er naturligvis kun medlemmer af Finansforbundet Jyske Bank Kreds, som kan deltage i valget.
Det er muligt at afgive sin stemme, selvom man er på barsel/orlov, sygemeldt, på uddannelse eller ferie.
Ledere og studentermedhjælpere kan ligeledes deltage i valget. Dette gælder også for opsagte/fritstillede,
hvis de anmoder herom.
Valgperiode:
Valget udskrives mandag den 1. november og varer frem til og med tirsdag den 30. november 2021. (Valget
gælder for perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2023).
Kandidater/opstillingsperiode:
Opstillingsperioden er på 1 uge og skal ligge i valgperioden nævnt ovenfor, og således at valget kan
afholdes senest den 30. november. Nye kandidater tilkendegiver deres kandidatur via mail til nuværende
tillidsrepræsentant (med cc. til områdetillidsrepræsentanten og afdelingsdirektøren). Kandidater i
afdelinger uden tillidsrepræsentant tilkendegiver deres kandidatur til områdetillidsrepræsentanten og
afdelingsdirektøren.

Valghandling:
Der må IKKE gennemføres valg i opstillingsperioden.
Når opstillingsperioden er udløbet, gennemføres valget:
•

Hvis der kun er 1 kandidat til posten, er kandidaten valgt ved fredsvalg.

•

Hvis der er to eller flere kandidater til posten/posterne, gennemføres der et skriftligt valg. Der
udpeges et lokalt ”valgudvalg” fra valgområdet, som står for optælling af stemmer. Medlemmer af
valgudvalget kan ikke være kandidat til tillidsrepræsentantposten. Der skal være mindst to
medlemmer i valgudvalget. Det anbefales, at der er en leder i valgudvalget.

Det er ikke muligt at brevstemme – stemmeseddel skal udfyldes og afleveres. Der kan dog være helt særlige
tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre – i så fald skal det aftales med kredsen.
Ved evt. stemmelighed trækkes der lod – det er valgudvalget, der forestår lodtrækningen. Der kan kun
vælges 1 tillidsrepræsentant pr. lokation.

Hvis der er tvivl om noget i forbindelse med valget, kan man kontakte områdetillidsrepræsentanten - eller
kredskontoret på telefon 89 89 26 00

